
TRT 12ª REGIÃO 
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 ATA DE REUNIÃO 

OBJETIVO  Grupo de Acompanhamento do e-Gestão (PROAD 5.696/2014) 

DATA 08-06-2016 
HORÁRIO Das 15 às 16:30 horas. 
LOCAL Sala de Reuniões do SECAD 

COORDENAÇÃO DA REUNIÃO Marco Antonio Bazéggio (Diretor do SEESTP) 
 

PARTICIPANTES: 

NOME ÁREA CONTATO 

Alexandre Lemos Dias SETIC alexandre.dias@trt12.jus.br 

Alexandro Furquim SEEESTP alexandro.furquim@trt12.jus.br 

Christiane Reis Odebrecht SEJUD christiane.odebrecht@trt12.jus.br 

Dirlei Preve 2ªVT Fpolis dirlei.preve@trt12.jus.br 

Elise Haas Abreu SECOR elise.abreu@trt12.ju.br 

Gustavo Bestetti Ibarra SEINFO gustavo.ibarra@trt12.jus.br 

Hamilton Maestri GD-MLL hamilton.maestri@trt12.jus.br 

Liane Sbruzzi SEESTP liane.sbruzzi@trt12.jus.br 

Luiz Alexandre Bergmann USO luiz.bergmann@trt12.jus.br 

Marco Antonio Bazeggio SEESTP marco.bazeggio@trt12.jus.br 

Ricardo Hideki Nonaka SEESTP ricardo.nonaka@trt12.jus.br 

Ricardo Kock Nunes Juiz Gestor de Metas ricardo.nunes@trt12.jus.br 

Roberto Carlos de Almeida SETRI roberto.almeida@trt12.jus.br 

Vanessa Miranda SGP vanessa.miranda@trt12.jus.br 
REGISTRARAM-SE AS SEGUINTES AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  

Katize S. do Amaral e Silva Beber SEAP katize.beber@trt12.jus.br 

Ageu Raupp CONAP ageu.raupp@trt12.jus.br 
 
 

ASSUNTO: 

 

PAUTA: 
1. Validação mensal do sistema  
2. PROAD 11.924/2015 - Sobrestamento em Gabinete de Desembargador (inclui IUJ) 
3. PROAD   3.759/2016 - Recursos de revista recebidos parcialmente (IN 40 do TST) 
4. PROAD     822/2016 - Classe "Ação Anulatória de auto de infração" não disponível 
5. PROAD   3.862/2016 - Remessa de processos do 2º para o 1º Grau no Pje  
6. Incidentes R8120 e R7837 – Processos autuados no 1º Grau como embargos a execução e 
Embargos de Declaração 

 
 

1. VALIDAÇÃO MENSAL DO SISTEMA 

As remessas do TRT12 não estão validadas desde janeiro deste ano em virtude do processo de 
implantação dos novos itens do sistema e-Gestão, PROAD 1626/2016. Por solicitação da SETIC, o 
Serviço de Estatística e Pesquisa está promovendo, em conjunto com as áreas de negócio, análise 
de negócio das novas regras. A atividade está concluída para o 2º Grau e com expectatvia de 
conclusão do 1º Grau na próxima sexta-feira. 

Deliberação: aguardar implantação dos novos itens. 
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2. PROAD 11.924/2015 – Sobrestamento de IUJ em Gabinete (e outros motivos) 

Foi aberto incidente na USO solicitando orientações sobre o procedimento de suspensão de IUJ em 
gabinete. O assunto foi encaminhado ao Grupo Técnico que, verificando os reflexos da suspensão 
de processos no computo dos prazos processuais, deliberou que o assunto fosse encaminhado ao 
Grupo de Acompanhamento para análise dos movimentos disponíveis no Pje. 

Conforme salienta a SEJUD, há o mesmo reflexo nos recursos de revista. 

Tendo em vista que esta questão repercute em outras demandas, o Serviço de Estatístico 
apresentou o conjunto demandas relacionadas à suspensão: 
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Presidência 
PROAD 862/2016 
PROAD 
11.924/2015 

Mensal 

  X  

 Quantidade por tema 

Justiça em Números 
309/2016 
11.412/2015 

Semestral 
X X  X 

 Quantidade 
 Tempo de sobrestamento 

Módulo de 
Produtividade 

13.731/2015 
1.941/2016 

Mensal 

   X 

 Quantidade de processos 
sobrestados por 
VT/Gabinete 

NURER 
1.880/2014 
4.903/2016 

Trimestral 

X X   

 Número do Tema 
 Processo paradigma (leading 

case) 
 Descrição 
 Quantidade de processos 

e-Gestão Mensal 

   X 

 Quantidade de processos no 
1º Grau (conhecimento e 
execução) 

 Quantidade de processos no 
2º Grau (Gabinete) 

 Entrada/Saída da suspensão 

Também foi apresendado, conforme anexo, os movimentos previstos no sistema e-Gestão, válidos 
pela TPU CNJ/TST e que estão parcialmente disponíveis no sistema Pje, além de outros estudos 
relacionados.  

Em vistas ao atendimento do conjunto das demandas, destacou-se o movimento “265-Suspenso 
ou sobrestado o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("28-tipo 
tema/controvérsia" nº "29-número tema/controvérsia STF")” em virtude de seus 
complementos e as atuais publicações dos temas numerados e processos paradigmas: 

TST (Recursos Pepetitivos): http://www.tst.jus.br/presidencia-nurer/recursos-repetitivos 

CNJ (Repercussão Geral): http://www.tst.jus.br/nurer  

Havendo equivalente publicação de temas relacionados aos IUJs neste Regional, poderiam ser 
incorporadas aos movimentos próprios as informações dos temas. 
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Deliberação:  

- Adotar, neste primeiro momento, o movimento 272 para suspensão dos processos por IUJ no 
Tribunal; 

- SETIC deverá configurar os movimentos válidos CNJ ou TST (anexo) que são necessários ao e-
Gestão e demais demandas, de forma a permitir que os usuários atendam as regras de negócio do 
sistema e-Gestão, havendo comunicação do procedimento ao TST; 

- SEJUD irá verificar a possbilidade de publicação dos temas das IUJS numerados e com processo 
paradigma nos moldes da Repercussão Geral e Recursos Repetitivos; 

- SETIC elaborará parecer sobre a implementação dos complementos “número_tema TRT” para o o 
movimento 272 e “número_tema TST”  para o movimento 50092, a ser analisado na próxima 
reunião do Comitê. 

- Sugere-se a continuidade da atualização do sistema GIGs com vistas a atender demanda da 
Presidência. 

- USO/SEESTP verificarão os movimentos disponíveis para imediata orientação aos usuários, 
comlementando à medida que novas implementações ocorram.  

- Tendo em vista o conjunto de demandas apresentadas pelos órgãos superiores, deste Regional e 
para atendimento ao sistema e-Gestão, propor a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho: 

•  Criação de movimento específico para os processos suspensos por incidente de 
uniformização de jurisprudência de cada Regional, permitindo o complemento o 
“número_tema TRT” e respectiva inclusão nas regras de negócio do sistema e-Gestão. 

•  Criação do complemento “número_tema TST” para o movimento 50092 para adequado 
registro dos recursos repetitivos. 

 
 

3. PROAD 3.759/2016 – Recursos de Revista recebidos parcialmente (IN 40 do TST) 

A partir da vigência da IN 40 do TST passou a existir a possibilidade de recurso de revista “recebido 
parcialmente”. Essa movimentação não é prevista pelos sistemas processuais do Tribunal, 
tampouco pelo e-Gestão. 

Deliberação: comunicar a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e ao Comitê do Sistema e-
Gestão da impossibilidade de lançamento de decisões parciais nos sistemas e-Recurso e Pje, bem 
como acompanhamento estatístico no sistema e-Gestão, sugerindo melhorias nos três sistemas 
com vistas ao atendimento a IN 40 do TST. 

 
 

4. PROAD nº 822/2016 – Classe "Ação Anulatória de auto de infração" não disponível  

Reclamante tentou protocolar no Pje uma “Ação Anulatória de auto de infração” mas esta classe 
não existe nas TPU do CNJ. Conforme orientação do CNJ, a USO instruiu a Unidade a usar a 
classe “Petição”. Esta classe é considerada genérica e computada pelo e-Gestão em todas as 
fases processuais, conforme manual de Orientações de 1º Grau. No 2º Grau está entre as classes 
de Recursos. 

O Grupo Técnico sugeriu ratificação da informação prestada pela USO. 

Deliberação: Orientar as unidades para que nestes casos seja autuada pela classe “Ação 
Trabalhista – Rito Ordinário”. Sugerir a criação da respectiva classe a Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, integrando-a ao sistema e-Gestão. 
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5. PROAD 3.862/2016 – Baixa de Processos para “processar execução” 

Foi identificado que o movimento “Remetidos os autos para Órgão jurisdicional competente para 
processar execução” é utilizado rotineiramente pelo Tribunal, não permitindo a baixa do processo 
no sistema e-Gestão. Foram analisados os movimentos disponíveis no sistema Pje e aqueles 
previstos no sistema e-Gestão, conforme segue: 

 
 

Movimentos previstos pelo sistema e-Gestão quando da remessa dos autos ao 1º Grau: 

• para prosseguir 

• para apreciar acordo 

• para novo julgamento (por anulação da decisão da instância inferior) 

• para novo julgamento (por reforma da decisão da instância inferior') 

 

Deliberação: orientar unidades do 2º Grau para lançar exclusivamente os movimentos 
reconhecidos pelo sistema e-Gestão, garantindo-se a devida baixa estatística dos processos. A 
SETIC verificará a possibidade de restrição da lista de motivos aos usuários de 2º Grau. 

 
6. Incidentes R8120 e R7837 – Processos autuados no 1º Grau como embargos a execução 

e Embargos de Declaração 

Foram recebidos questionamentos sobre a utilização de classes facultativas da Justiça do Trabalho, 
disponíveis para autuação no Pje e que não são contabilizadas pelo sistema e-Gestão. 

 

R8120 - Processo EE 0000388-97.2016.5.12.0060 3ª VT de Lages. (SEESTP) 

Dúvida na opção de registro da solução do processo no PJE, haja vista que a 
conclusão para julgamento só aceita registro de solução relativa à fase de 
conhecimento. A opção concluso para decisão não abre a opção de escolha de 
movimentos relativos à execução, para viabilizar a escolha do complemento 
classe processual EMBARGOS À EXECUÇÃO (172).  Saliento que não se trata 
de incidente processual e sim de classe processual autônoma e que a 
Secretaria da Vara já diligenciou no manual do e-gestão e não localizou a 
resposta. Em processo idêntico (45-38.2015.5.12.0060), em agosto de 2015,  
foi registrado o seguinte movimento: 05/08/2015 13:22:04 - Julgado(s) 
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procedente(s) o(s) pedido(s) (EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/ ) de 
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM THIAGO. Todavia esta opção não está 
mais disponível.  
Solicitamos orientação quando ao correto registro no sistema PJE 

 

     R7837 – Processo 0000606-62.2015.5.12.0060 (USO) 

 "Percebemos que se trata de equívoco da advogada que pretendia apresentar 
recurso de embargos de declaração nos autos 0000606-62.2015.5.12.0060. 
Nos autos 0000643-55.2016.5.12.0060 sugerimos que seja feita conclusão 
para sentença e posterior arquivamento definitivo. 
Entramos em contato com a SEPLAN a qual irá monitorar o processo para fins 
do e-gestão." 

 

Deliberação: a USO, nos eventuais atendimentos, deverá orientar as unidades para que realizem 
os procedimentos disponíveis até o arquivamento dos processos. Tendo em vista que estas classes 
são facultativas da Justiça do Trabalho e não consideradas no sistema e-Gestão, a SETIC deverá 
desabilitá-las para o primeiro grau. 

 

7. Atendimento as demandas das unidades quanto ao sistema e-Gestão 

O Serviço de Estatística e Pesquisa, conforme noticiado por em-mail em 20 de maio, adotou a 
ferramenta AssystNet. Esta é a mesma utilizada pela SETIC e USO, sendo utilizada para o 
atendimento as demandas do sistema e-Gestão e integrando ações entre as áreas. 

Já foram atendidas diversas demandas, mostrando-se instrumento eficaz no suporte aos usuários. 

 

FECHAMENTO DA ATA 

DATA REDATOR CONTATO 

09-08-2016 Marco Antonio Bazzégio  marco.bazeggio@trt12.jus.br 

 

 



ANEXO – ATA 08-06-2016 (PROAD 5696/2014) 
 

MOVIMENTOS DE SUSPENSÃO PREVISTOS NO MANUAL DO SISTEMA E-GESTÃO 
 
25 – Suspensão ou Sobrestamento: 

272-Suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente,  
276-Suspenso o processo por execução frustrada, 
275- Suspenso ou sobrestado o processo por força maior,  
268-Suspenso o processo por morte ou perda da capacidade,  
898-Suspenso ou sobrestado o processo por decisão judicial,  
265-Suspenso ou sobrestado o processo por recurso extraordinário com repercussão geral ("28-tipo 
tema/controvérsia" nº "29-número tema/controvérsia STF"),  

tipo_tema_controversia:  Corresponde à identificação de se é um tema ou controvérsia que justifica a 

suspensão do processo.  O valores possíveis são "Tema" ou "Controvérsia". 

numero_tema_controversia_STF: corresponde ao número do tema ou controvérsia, no âmbito do STF, 

que justifica a suspensão do processo onde foi lançado o movimento. Corresponde às tabelas de temas e 

controvérsias fornecidas pelo STF 

50092-Suspenso ou sobrestado o processo por recurso de revista repetitivo);  
 
 
11025 - Suspensão ou Sobrestamento: 

11012-Suspenso ou sobrestado o processo por conflito de competência,  
11013-Suspenso o processo por convenção das partes,  
11014-Suspenso ou sobrestado o processo por convenção das partes para cumprimento voluntário da obrigação,  
11015-Suspenso o processo por exceção de incompetência, suspeição ou impedimento) 

 

MOVIMENTOS DE SAÍDA DE SUSPENSÃO 
48-> 50054-Encerrada a suspensão ou sobrestamento do processo);  
157-> 50091-Revogada a suspensão ou o sobrestamento do processo afetado por recurso de revista  
Repetitivo (movimento não disponível no PJe) 
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